
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND        Yên Châu, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ tư vấn, tổ giúp việc xác định giá đất cụ thể phục vụ 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư vùng 

thiên tai bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ qui 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai; 

Căn cứ Công văn số 3171/STNMT-GĐ&GPMB ngày 05/11/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định 

giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sơn La Thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Theo đề nghị của trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 390/TTr-PNV ngày 

26/12/2022 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn, bộ phận giúp việc xác định giá đất cụ thể 

phục vụ công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Bố trí, sắp xếp dân cư 

vùng thiên tai bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, cụ thể như sau: 



I. Tổ tư vấn 

1. Tổ trưởng 

- Ông Lê Huy Phong, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch ủy 

ban nhân dân huyện. 

2. Tổ phó 

- Ông Đỗ Danh Long, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Trần Oanh, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch. 

3. Thành viên 

- Ông Đoàn Xuân Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ Tầng; 

- Ông Cao Xuân Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Ông Vũ Văn Quốc, Vũ Văn Quốc, Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai; 

- Ông Nguyễn Văn Hưởng, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Ông Nguyễn Quý Huấn, Phó chi cục thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu; 

- Ông Trần Thế Quang, Chủ tịch UBND xã Lóng Phiêng; 

II. Tổ giúp việc 

1. Tổ trưởng 

- Ông Mai Việt Bách, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện 

2. Thành viên 

- Ông Hoàng Long, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Phạm Thành Chung, Công chức Địa chính Thị trấn Yên Châu; 

- Bà Trịnh Thúy Hòa, Viên chức Ban QLDAĐTXD huyện; 

- Bà Lò Thị Phiệng, Công chức Địa chính xã Lóng Phiêng. 

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ hoạt động 

1. Nhiệm vụ 

- Tổ tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu lựa chọn phương án xây dựng giá đất  

cụ thể đối với từng loại đất trong vùng dự án theo quy định tại Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và các quy định hiện hành phục 

vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án làm cơ sở trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

- Tổ giúp việc có nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phương án xây dựng 

giá đất cụ thể đối với từng loại đất trong vùng dự án để Tổ tư vấn xem xét, biểu 

quyết thông qua. Hoàn thiện các thủ tục, trình tự theo quy định, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Chế độ hoạt động 



- Tổ tư vấn, tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, làm việc theo 

nguyên tắc tập thể, mọi quyết định của tổ được thực hiện theo hình thức biểu 

quyết thông qua và lấy số biểu quyết lớn hơn. 

- Nhiệm cụ của từng thành viên do Tổ trưởng phân công, tự giải thể khi 

hoàn thành nhiệm vụ, được hưởng mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành 

của Nhà nước (nếu có). 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

chính Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Tổ giám sát HĐND huyện; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, NV.A. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Lù Văn Cường 
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